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INLEIDING.

De studie der Mecoptera (Panorpata) is tot nu toe in ons

land weinig beoefend. Het is een dier kleinere orden, die

door het meerendeel der entomologen over het hoofd wordt

gezien en die eerst in de latere jaren opnieuw belansjstelling

heeft kunnen opwekken.

Dank zij den voortreffelijken „Catalogue raisonné et syno-

nymique" van H. Albarda, die in 1889 is verschenen, was

de kennis omtrent de verspreiding en het aantal soorten die

in Nederland voorkomen, tamelijk goed.

Na het verschijnen dezer lijst, die 5 soorten bevatte, is

er nog één nieuwe soort ontdekt, maar door de samensmelting

van twee soorten tot een is het totale aantal der thans met

zekerheid bekende soorten 5 gebleven.

De spaarzame opgaven, die vóór 1889 in de literatuur

waren verschenen, zijn door Albarda in genoemde lijst

verwerkt. In zijn voorrede bespreekt hij de literatuur.- Het

zijn slechts drie schrijvers, die gewag maken van het voor-

komen van Panorpata in ons land. Vooreerst M. HOUTTUIN

(33) ^). die P. vulgaris in zijn werk afbeeldt, verder J. van

DER Hoeven CHandboek der Dierkunde, 2'= ed. Amsterdam"

1849), die P. communis en P. germanica vermeldt en ten

slotte Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven (76), die alleen

P. communis aangeeft.

Na 1889 vinden we nog eenige opgaven bij OUDEMANS

1) Deze cijfers verwijzen naar het overeenkomstige cijfer in het

literatu uroverzicht.
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(65) in het ,, Tijdschrift voor Entomologie", en in de „Entom.

Berichten" (No. 83, 84 en 85).

Ik heb getracht in bijgaande Hjsten alle gegevens, zoowel

uit de literatuur als uit de revisie en determinatie van eenige

collecties, te verzamelen en te rangschikken. De collecties

die hierbij onderzocht werden, zijn de volgende:

r. De collectie van Natura Artis Magistra te Amsterdam.

Deze omvat slechts weinige soorten, waaronder nog exem-

plaren uit de collectie VAN DERWulp, ten deele nog nagezien

door wijlen den heer Albarda.

2^. De collectie van de Hoogere Burgerschool te Arnhem,

mij welwillend ter detetminatie gezonden door den Heer

Dr. A. C. OUDEMANS.

y. De collectie van Prof. J. C. H. DE Meijere.

4^ De collectie van den heer Dr. D. Mac Gillavry.

Deze bevat nog materiaal door wijlen den heer Albarda

gedetermineerd.

5<=. De collectie van den heer M. PINKHOF.

Het aangrenzend gebied is dat deel van Noord-VVest-

Europa, dat begrensd wordt door een lijn gaande van Stettin,

over Berlijn; Halle, Frankfort a/M., Karlsruhe, Nancy en

zoo over Fontainebleau naar Havre.

De vindplaatsen zijn voor het gemakkelijke overzicht pro-

vinciegewijze gerangschikt. De data der vangst zijn verwerkt

in de opgave van de maanden, waarin het imago gevonden

kan worden, die bij iedere soort vermeld zijn.

Moge ook deze orde zich weldra in veler belangstelling

verheugen.

Eygelshoven (Limb.) Oct. 19 18. C. WiLLEMSE.
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ORDENEUROPTEROIDEA.

Sub-orde: Mecoptera.

Overzicht der Familien.

1. Voor- en achtervleugel volkomen ontwikkeld. Op den

schedel bevinden zich drie, in een driehoek gerang-

schikte ocellen 2

Voor- en achtervleugel rudimentair of afwezig. Geen

ocellen.

I. Fam. Bor ei dat'.

2. Het laatste tarslid met 2 klauwen. Vleugels in rust

horizontaal gehouden, meest met donkere vlekken.

II. F"a m. i: ^anorpidae.

Het laatste tarslid met i klauw. Vleugels in rust dak-

vormig over elkaar gehouden, steeds ongevlekt.

III, Fam, Bittacidae.

I. Fam. BOREÏDAE.

Horens L-ATREILLE 1825.

De kop is in een min of meer langen snavel verlengd
;

monddeelen bijtend, de voorkaak is aan den top van eenige

scherpe tanden \oorzien, de achterkaak is aan haar basis

met de onderlip vergroeid; de kaaktaster is dun en 5-ledig

(de leden ongeveer gelijk in grootte), de onderlip is kegel-

vormig en draagt den zeer korten 2-ledigen liptaster. De oogen

zijn groot, ovaal van vorm. Ocellen ontbreken. Sprieten

lang en draadvormig, uit vele leden samengesteld. Prothorax

smal, meso- en metathorax breed. De vleugels zijn rudimen-

tair, bij het fj" bestaande uit vier smalle, haak\ormig gebogen

en aan den binnenrand gezaagde stekels, bij het $ uit een

schubvormig aanhangsel ter weerszijden van den mesothorax.

De pooten zijn lang en slank
; 5 tarsleden, waarvan het

eerste lid het längste is. Het laatste tarslid is voorzien van
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twee ongetande klauwen, waartusschen zich een klein hecht-

lapje bevindt.

Het achterlijf is tamelijk kort en dik en bestaat uit 9

segmenten.

Bij het (5 is de top van het achterlijf naar boven gekroind.

Het 9'^ tergiet (laatste segment) is vervormd tot twee breede,

cylindervormige lobben, die ieder een dun uitsteeksel dragen,

dat naar voren is gericht. Het 9^ sterniet heeft den vorm van

een breede, ovaalvormige of meer driehoekige plaat.

Bij het !^ vormen de laatste achterlijfsegmenten een soort

legbuis, aan welker einde een paar lange, uit 3 leden bestaande

cerei bevestigd zijn.

De ontwikkelingsgeschiedenis en levenswijze is het eerst door

Brauer (6 en 7) waargenomen en beschreven. Van November

tot Maart vindt men de imago op sneeuw rondspringend of

tusschen mos en steenen. Het voedsel bestaat uit mos en uit de

kleine insecten (Acari, Corrodentia, etc), die zich tusschen

bladeren en in mos ophouden De paring heeft plaats in het

begin van den winter en in het vroege voorjaar. Bij de paring

bevindt zich het Ç boven op het ^* en wordt door deze mee

rondgedragen. De duur der paring varieert van eenige uren

tot een paar dagen. Het (^ sterft kort na de paring.

Bij het eierleggen, dat kort na de bevruchting begint, boort

het Ç, door langzame draaibewegingen met haar legboor, tot

even onder den grond en legt daar hare eieren, even onder de

oppervlakte. Na eenigen tijd komen de larven uit. Deze leven

tusschen mos en met mos begroeide steenen. Ze groeien

snel en men kan de volwassen larve reeds in Januari aan-

treffen.

De verpopping geschiedt echter eerst in den nazomer. De

pop bevindt zirh even onder de oppervlakte van den grond

of ook wel losliggend tusschen mos en bladeren. Ze is

bewegelijk, maar kan zich niet voortbewegen door de pooten.

In den winter komt de imago te voorschijn. Deze is de

eerste dagen nog niet geheel uitgekleurd en mist tevens den

metaalglans.

Een beschrijving der larve en pop vindt men bij Brauer

(6 en 7).

Van de vier Europeesche soorten komt i in Nederland voor.

10
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De kleur varieert van geelgroen (onvolkomen uitgekleurde

exemplaren) tot metaalkleurig bronzig-groen of bruin ; de basaal-

helft der sprieten, de snavel (behalve de top) de poóten (behalve

de gewrichten) de vleugelrudimenten bij het (^ en de legboor bij

het $ (behalve de top) zijn min of meer geelbruin gekleurd.

Lengte ^ 3—4 mM, $ 3—4.5 mM.

Van October tot Maart, gedurende den winter op sneeuw,

in bosschen en in het mos. Volgens Brauer (7) zou deze

soort niet in pijnboombosschen (Föhrenwäldern Finus syl-

vestris L.), maar wel in sparrebosschen (Tannenwäldern Abies

pectinata D. C.) en bosschen van loofboomen voorkomen.

Zeer zeldzaam.

Prov. Gelderland: Velp, 12. III. 19OI., een 2(Mr. L. DE

Vos TOT Nederveen Cappel). Wageningen, i <S (C. Ritsema

CZN., Verslag v. d. 73*'"' Zomervergadering d. N. E. V^. op

22 Juni 1918, p. LVII).

In België werd ze in aantal gevonden in het bois de

Soignes bij Brussel. ') In Zweden, Denemarken, Duitschiand

(Hannover, Berlijn, Frankfurt a Main, Mulhouse (Elsas) ^),

Frankrijk, Engeland (Southgate, Croydon, Noord-Engeland,

Edinburgh (The Entom. Monthly Magazine 1897, p. 46)) en

Schotland (Ann. of Scot. Natur. Histor. 1897) is ze ook

aangetroffen hiemalis LiN. ^)

^) Brussel (J.
Bondroit. Contribution à la faune de Belgique. Notes

diverses. Annal, de la Soc. entom. de Belg. Tome 55, 1911, p. 8).

2) Hannover (Dr. A. H. Hagen [31]). Berlijn (H. SOLDANSKI. Sitz, s,

Il 1912, der Deutsch. Entom. Gesellsch. Deutsch. Ent. Zeitschr.

Jhrg. 1912, p. 235) Frankfurt a/Main (L. VON Heyden [32]), Mulhouse

(M. P. Lesne. Découverte de deux insectes hivernant aux environs de

Mulhouse. Feuil. des jeun. Natural. An. [41] 1911, p. 89. Ibid.

Bull. Soc. entom. de France, 1911, p. 9. Dit exemplaar werd den
5en Jan. 191 1 gevangen in een „Tannenwald".

*) Een zeer naverwante soort is B. Westwoodii Hagen. Het <ƒ onder-

scheidt zich van hiemalis door de volgende kenmerken.

Hiemalis. Het eerst zichtbare achterlijfsegment (= 2e segment) draagt

van boven, even vóór den achterrand een kleinen, ietwat opgerichten en ver-

heven -knobbel, die aanmerkelijk langer is dan breed. Het daaropvolgende

segment vertoont een flauwe aanduiding van een dergelijken knobbel.

De subgenitaalplaat (9e sterniet) is driehoekig van vorm, de zijrand

flauw convex gebogen en de top loopt in een ovale punt uit.

Westwoodii. Het eerst zichtbare achterlijfsegment is als bij hiemalis,

maar het daaropvolgende segment is van een zeer duidelijken, hoewel

ietwat kleineren knobbel voorzien.
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II. Fam. PANORPIDAE.

Fanorpa Linnaeus 1758.

De kop is in een langen snavel verlengd ; monddeelen

bijtend, de voorkaken overkruisen elkaar in rusttoestand en

zijn aan den top van eenige scherpe tanden voorzien, de

achterkaak is met de onderlip vergroeid, de kaaktaster is

dun en uit 5, ongeveer even groote leden samengesteld, de

onderlip bestaat uit een kleine kin en een aan den top ge-

spleten eindgedeelte waarop zich de 3-ledige liptasters bevinden.

De oogen zijn groot en ovaal van vorm. Tusschen de oogen

bevinden zich 3 ocellen. Sprieten lang en draadvormig, uit

vele leden samengesteld. Prothorax smal, meso- en metathorax

breed. De vleugels zijn goed ontwikkeld, de ach-tervleugel

komt in bouw ongeveer met den voorvleugel overeen.

Men onderscheidt de volgende aderen. De voorrand van den

vleugel is de Vena cos tal is. Daarop volgt de V. sub-

costal is. De daarop volgende ader is de V. rad i al is. Deze

vertakt zich in 2 sectoren. De i*^ radiaalsector verloopt naar

den voorrand van den vleugel en is onvertakt. In den achter-

vleugel en bij het subgenus Aulops is ze door een dwarsader

bij haar uiteinde met den voorrand van den vleugel verbonden.

Aan haar uiteinde bevindt zich een lichtgeel gepigmenteerde

vlek (vooral duidelijk tijdens het leven), die pterostigma
wordt genoemd. Deze vlek is niet gebonden aan een bepaalde

cel, maar breidt zich over de daar liggende aderen en dwars-
ader en uit. De 2^ radiaalsector is weer onderverdeeld iu

2 takken, waarvan de voorste zich weer onderverdeelt in

3 —4 takken en de achterste in 2 takken.

De subgenitaalplaat is korter, de zij rand flauw concaaf gebogen en de

top is scherp afgeknot en soms ietwat ingesneden.

Het $ was aan R. Mac Lachlan (54) niet bekend. Volgens Hagen
(31) zou deze soort voorkomen in Engeland, Finland en Duitschland. Ook
komt ze in Zweden voor (Zetterstedt en Wallengren) en Mc. Lachlan
ontving exemplaren uit Zweden van Prof. SxäL. Het voorkomen in Engeland

is nog twijfelachtig.

Door COBELLI (17) werd deze soort in Italië (Rovereto) gevonden, waar

hij tevens een paartje in copula aantrof. Door Fr. KlApalek werd ze in

Bohemen gevonden (Nove ceské Neuropteroidy. Acta Soc. entom. Bohem.

1907 p. 22) en door Th. A. Saizew in Rusland (Zur Entomofauna der

Umgebung von Neu-Alexandria, Gouvernement Lublin. Revue Russe

d'Entom. Vili 1908 p. 155 (russisch).
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Daarop volgt de vena medi al is. Deze verdeelt zich in

2 sectoren, die ieder zich weer onderverdeelen in 2 takken.

In den voorvleugel is de V. medialis aan haar basis met

de V. radialis vergroeid, in den achtervleugel ontspringt ze

aan het einde van het eerste ^ '^ gedeelte van de v. cubitus.

De vena cubitus bestaat uit 2 takken, de v. cub. i

en de v. c u b. 2. In den achtervleugel is de v. cub. i met

de v. medialis en de v. cub. 2 met de v. analis min of

meer lang aan de basis versmolten.

De V. analis is lang en loopt vrij uit in den achterrand

van den vleugel.

Het overblijvende gedeelte van den vleugel wordt ingenomen

door de 2 V. axillares.

De langsaderen zijn bruin of zwart gepigmenteerd, de

dwarsaderen zeer dikwijls weinig of niet.

In rust worden de vleugels horizontaal gedragen, waarbij

zij echter achterwaarts zooveel uiteenwijken dat het achterlijf

geheel zichtbaar blijft.

De pooten zijn vrij lang en tenger. De coxa van den

voorpoot is ongeveer half zoo lang als die van den midden- en

achterpoot. De trochanter is klein, de dij lang en dun, de

scheen iets langer en dunner dan deze laatste en fijn

gedoomd ; bovendien draagt zij twee lange eindsporen. De
tars bestaat uit 5 leden, waarvan het eerste het langste is.

Het 5^ tarslid draagt twee gekromde en van tanden voorziene

klauwtjes, waartusschen zich een hechtlapje bevindt. Het

achterlijf is slank, zeer beweeglijk en bestaat uit 1 1 segmenten.

Het eerste segment is zeer kort en verborgen onder den

metathorax. Bij het (^ zijn de segmenten 7, 8 en 9 vervormd.

Segment 7- en 8 zijn kegelvormig (achter het breedst) en

het negende segment is zeer sterk verdikt en aangezwollen.

Op het uiteinde van dit segment bevinden zich twee

articuleerende, beweegbare haken. Aan de onderzijde bevinden

zich aan de basis van het segment de z.g. appendices. Deze

appendices krommen zich met de kromming van het segment

mee naar boven, waar zij ongeveer op de hoogte der aanhechting

van de haken eindigen. Ze verloopen in een min of meer

diep uitgeholde groef. De haken en de appendices spelen

alleen een rol bij de paring.
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Bij het Ç worden de achterlijfsegmenten naar achteren toe

allengs smalier en vormen een soort legbuis. Aan het laatste

segment bevinden zich een paar korte, gelede cerei.

De pop werd door Macquart (Ann. d. Scienc. natur. T.

22, 183 1, p. 463 —465) ontdekt en door Fr. Stein (Wiegmann's

Archiv. 1838, p. 330) het eerst beschreven. De geheele levens-

geschiedenis is door Br.'\UER (4) bekend geworden.

Het gelukte hem de dieren in gevangenschap tot paring

te brengen en eieren te laten leggen, waaruit de larve werd

opgekweekt Het eierleggen geschiedde in Mei. De eieren

werden in een klein aantal bijeen, omgeven door een taaie

vloeistof, in spleten van de natte aarde gelegd. Na 8 dagen

kwamen de larven te voorschijn. Deze begroeven zich even

onder den grond en werden met rauw vleesch gevoed. Na
ongeveer een maand zijn ze volwassen. Ze begeven zich dan

nog dieper in de aarde en blijven zoo, zonder voedsel, eenige

weken in dien toestand alvorens ter verpopping over te gaan.

Het popstadium duurt 10—21 dagen. De pop beweegt zich

naar de oppervlakte toe, vervelt daar voor de laatste maal

en de imago komt uit de pophuid te voorschijn.

De imago vindt men in den voor- en nazomer op struiken,

heesters, bloemen, tusschen gebladerte, in bosschen en langs

wegen. Ze voeden zich met levende en doode insecten, die

ze met den snavel aanboren en uitzuigen, maar nemen ook

plantaardig voedsel tot zich. Vermoedelijk zijn er twee generaties

in eenjaar. De larve en pop werden door Brauer (4) beschreven.

Van de + 12 Europeesche soorten, komen 4in Nederland voor.

I '). De V . subcostalis van den voorvleugel bereikt den

voorrand ongeveer in het midden. De i" radiaalsector vormt

aan haar uiteinde een cel, waarin het pterostigma is gelegen.

De kop is zwart, de snavel donkerbruin, aan den top

zwartachtig. Sprieten bruinrood of donkerbruin. Prothorax

zwart, aan de zijranden geel. Meso- en metathorax van boven

zwart met gele vlekken, van terzijde bruingeel.

^) De $5 zijn moeilijk met zekerheid te determineeren. Het voor-

naamste, waaraan ze te herkennen zijn, zijn de tarsklauwen en de vlekken

op de vleugels. Deze varieeren echter beiden en laten geen absolute

zekerheid van herkennen toe. Zie de tabel op pag. 152.
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Pooten, behalve de uiteinden der tarsleden die donkerbruin

zijn, bruingeel.

Achterlijf zwart, behalve de randen der segmenten en de

drie laatste segmenten die roodbruin zijn.

Vleugels meest zonder vlekken, behalve een kleine bruine vlek

bij het pterostigma en eenige meest kleine, verspreide, min of

meer sterk aangeduide vlekjes in het midden van den vleugel.

Bij het (S is het tergiet van het 3^ achterlijfsegment in

het midden van den achterrand sterk knobbelig verdikt, het

ó"" segment is naar achteren versmald, het 7^ en S" is kegel-

vormig, ieder zoo lang als het 6"
; het 7*= is van boven aan

den achterrand van een flauw aangeduiden knobbel voorzien.

De appendices van het g^ segment zijn kort, recht en plat,

de haak is kort.

Lengte 9—10 mM. (fig. i). Vleugelspanning 25 —28 mM.

,, , ,
pterostigma

V.subcost. /

Fig. I. Panorpa alpina Rambur.

Voorvleugel (orig.)

Zeer zeldzaam. In ons land zijn de volgende vindplaatsen bekend.

Prov. Limburg. St. Pieter (Maastricht), (Maurissen),

Epen 18 VI 191 1, I c?, i $ (Mc. Gill.), VI 191 1 c? (Uytten-

BOOGAERT)(16, VI, 1914). 1$ 20 VII 1916 (Mc. GiLL.) Eperheide

(18 VI 191 1, I $ SCHUYT), Valkenburg i $, 9 VIII 1907, i $,

15 VI 1919. I (S Juni 191 1, ld*, 13 VI 1919 (DE Meyere).

(Subgen. Aulops Enderlein) (variabilis Brauer et Low)

alpina Rambur.

De V. subcostalis van den voorvleugel reikt tot aan het

pterostigma. De i^ radiaalsector zonder dwarsader aan haar

uiteinde 2

2. Het 7^^ en 8^ achterlijfscgment bij het S duidelijk

conisch van vorm, naar achteren langzaam breeder wordend.

Het 6^^ segment zonder uitbochtingen 3

Het 7*= en 8*^ achterlijfsegment bij het çj" is zwak conisch

van vorm. De achterrand van het 6'^'' segment is van boven
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sterk knobbelig- verdikt én opgericht, de zijrand (van achteren)

is concaaf uitgebogen. De kop is roodbruin met eenige zwarte

vlekken en met een flauwe aanduiding van zwarte langs-

strepen langs den snavel. Sprieten donkerbruin of zwart, het

basaallid roodachtig. Thorax van onderen grijsbruin. Protho-

rax zwart. Meso- en metathorax van boven in het midden

met een gele vlek, van weerszijden zwart gekleurd. Pooten

bruingeel, de uiteinden der schenen en tarsleden iets donkerder

gekleurd. Tarsklauwen meest met 4 tanden.

Achterlijf zwart, behalve de achterranden der segmenten

en het pleuraalgedeelte die geel of roodbruin zijn.

Bij het S zijn de vier laatste segmenten roodbruin, het

ó"^*^ segment van boven met een zwarte vlek.

Bij het Ç zijn de drie laatste segmenten min of meer

roodbruin. Het ó'^'' eveneens met eenige zwarte vlekken.

Vleugels lichtbruin met bruine aderen. Weinig gevlekt.

Op lederen vleugel bevindt zich een bruine vlek bij het

pterostigma, een aan den top en eenige verspreid staande

vlekken in het midden van den vleugel.

Bij de ab. c. fneridionalis HAGENzijn deze vlekken talrijker

en donkerder van kleur.

Bij het (5 is het ó*^*" segment iets langer dan het 5*^ seg-

ment, naar achteren iets versmald. De achterrand is sterk

verdikt en opgericht, aan weerszijden diep concaaf uitgesneden.

Het "j^ segment is zwak conisch van vorm, de achterrand

iets opgericht. Het 8^ segment -^j

is conisch, het Q*" segment is 51 t ^^
sterk verbreed.

De appendices zijn lang, dun

en recht en divergeeren, de c?

haak is matig lang. Fig. 2. Panorpa cognata Rambur.

Lengte 10—11 mM. Fig. 2. Achterlijf van terzijde, d (orig.)

Vleugelspanning l'i —30.5 mM. Tamelijk zeldzaam.

In ons land zijn de volgende vindplaatsen bekend :

Prov. Over ij sel: Lochem, Denekamp, Ommen.
Prov. Gelderland: Arnhem, Beek, Velp, Wageningen,

Winterswijk, Oisterwijk, Apeldoorn, Arnhem.

Prov. Utrecht: Houten, Huis ter Heide.

Prov. N o o r d - H o 1 1 a n d : Aerdenhout.
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Prov. Noord-Brabant: Ginneken, Oorschot.

Prov. Limburg: Piasmolen, Kerkrade, Vaals, Maastricht,

Bunde, Well, Venlo, Weert, Valkenburg .... cognata Rambur.

3. De appendices bij het çj" zijn kort, plat, flauw gebogen,

aan den top verwijd en aldaar

recht afgesneden ^). Tarsklauwen

meest met 3 tanden. De voorste

tak van sector rad. II in den voor-

vleugel vertakt zich meestal in 3
^PP '"f- takken.

De kop is geelbruin, met een

zwarte vlek tusschen de oogen. De

top van den snavel is wat don-

kerder getint. De sprieten zijn

^. „ . ^ donkerbruin of zwartachtig, het
Fig. 3. Paiiorpa c^ermaiiicav^. ^

9e achterlijfsegment van onderen basaallid geel gekleurd.

gezien, cf (orig.) Prothorax-zwart, aan den achter-

rand en aan weerszijden geel gekleurd. Meso- en metathorax-

zwart, aan weerszijden en van boven met een gele vlek.

Pooten geelachtig, de scheen en het uiteinde der tarsleden

iets donkerder getint.

Achterlijf zwart, de achterrand van ieder segment over den

geheelen omtrek en de drie laatste segmenten geel of geelrood.

De vleugels zijn sub-hyaline, met donkerbruine aderen en

bruine of zwart-bruine vlekken. Deze vlekken varieeren zeer

sterk in grootte, intensiteit en uitgebreidheid en vormen zelden

dwarsbanden. Bij den meest voorkomenden vorm bevindt zich

een vlek aan het pterostigma, aan den top en eenige verspreid

staande kleinere vlekken in het midden of nabij den achterrand

van den vleugel Bij de var. apicalis Steph. bevindt zich alleen

een vlek aan den top. Ook komen exemplaren voor, die alle

vlekken missen -).

1) Een zeer naverwante, maar nog twijfelachtige soort is P. ^ibberosa.

Mac Lachl. Deze soort werd tot nu toe alleen gevonden in Montenegro,

Bulgarije en Oost-Roemenië. Het hoofdverschil is gelegen in de appen-

dices bij het cf, die wat langer zijn en aan den top schuin zijn afge-

sneden. Het $ is niet te herkennen van het $ van germanica. Vergelijk

Fr. KLAPâl.EK (36, p. 489).

^) Zie The Entom. Record a. journ. of Variât, vol. 24, 1912. p. 28
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V. cost V subcos t.
y<'aci^

Bij het (^ is de achterrand van het 2^ segment sterk

ringvormig verheven en overwelft aldaar het 3^ segment

voor een gedeelte Het 6^ segment is zwak-conisch van vorm

pterostiqrnu.
Ted ^

rad. sec I

rad. secH

V.cub'

Vaxi/. V anal

^-V. cub ir "Vcubl

Fig. 4. Paiiorpa i^cniiaiiica L. Voorvleugel (orig.)

en aan den achterrand afgeknot. Het 7'' segment is sterk

conisch van vorm, aan de basis zeer smal, het 8'= segment

is iets korter dan het j"", maar overigens gelijk van vorm.

Het 9^ segment is kort, sterk verbreed met korte haken.

Lengte 9- -10 niM. (fig. 3 en 4). Vleugelspanning 21 —25

mM. Algemeen van Mei tot September.

In ons land zijn de volgende vindplaatsen bekend.

Prov. Friesland: Onstwedde (een vlekkenloosÇ Pinkhof).

Prov. Gelderland: Arnhem, Nijkerk, Empe, Beek,

p]de. Winterswijk, Nijmegen, Wageningen, Rheden.

Prov. Utrecht: Houten, Vleuten.

Prov. Noord-Holland ; Haarlem, Aerdenhout, Naarden.

Prov. Zuid-Holland: Rotterdam, Woerden.

Prov. Noord-Brabant: Ulvenhout, Galderen.

Prov. Limburg: Venlo, Geulem, Ottersum, Eygels-

hoven, Plasmolen, Weiten, Epen.

. . . {moiitaiia Brauer u. LöW. 1857)

Germanica L.

De appendices bij het ç^ zijn lang, rond, dun en recht,

overal even breed. Tarsklauwen meest met 4 tanden. De voorste

tak van sector rad. II in den voorvleugel vertakt zich meestal

in 4 takken. De kop is zwart met gele vlekken aan het

W. J. Lucas vertoont in de vergadering van the Entom. Soc. of

London in Nov. 191 1, eenige haast vlekkelooze cTcT van P. germanica.

De door Leach en Stephens nog beschreven vormen affinis en

borealis hebben niet de minste waarde.
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achterhoofd en aan de binnenzijde der oogen. De snavel is

roodbruin met eenige zwarte langsstrepen en aan den top

wat donkerder getint. Sprieten zwartachtig, het basaallid

geelrood. Prothorax zwart, aan den achterrand geel gekleurd.

Meso- en metathorax geel, van boven met 2 zwarte langs-

vlekken. Pooten grijsgeel, tarsen zwartachtig.

Het achterlijfis zwart, de achterranden der segmenten en het

pleuraalgedeelte meest geel gezoomd. De drie laatste segmenten

en veelal nog het uiteinde van het 6'^^ segment roodbruin.

De vleugels zijn helder met zwartbruine aderen en vlekken.

Deze vlekken varieeren zeer sterk, zoodat bij hetzelfde individu

de eene vleugel soms anders gevlekt is dan de andere.

Bij het t}'pe vormen deze vlekken een tweetal dwars-

banden, waarvan de eene gelegen is in het basale gedeelte

van den vleugel, en de tweede uitgaat van het pterostigma

en zich naar binnen hoekig ombuigend, naar den achterrand

van den vleugel begeeft. Tusschen deze banden in bevinden

zich verspreid staande kleinere vlekken. De top van den

vleugel is hierbij min of meer uitgebreid donker gevlekt.

Bij de var. vulgat'is IMHOFF (^= diffinis Mc L.\CHL.) is de

eerste zwarte dwarsband in vlekken opgelost en zijn de

vlekken kleiner en minder in aantal.

Door allerlei overgangen is het type verbonden met de var.

vulgaris. Ook komen er bijna vlekkelooze exemplaren voor.

Bij het (j* is de achterrand van het 2^ segment maar zwak

verheven. Het 6^^ segment is lang, cylindervormig, aan den

top versmald en afgeknot, het 7^ is conisch van vorm, korter

dan het 6^ en zeer smal aan de basis, het 8^ is iets korter

dan het 7*= en gelijk van vorm, het 9^ segment is sterk

verbreed met sterk ontwikkelde haken.

Lengte 12 —14 niM. Vleugelspanning 25 —32 mM. Zeer

algemeen van Mei tot October. Twee generaties in het jaar.

Fig. 5—7-
In ons land zijn de volgende vindplaatsen bekend :

Prov. Groningen: Haren, Groningen.

Prov. Friesland: Oldeberkoop, Beetsterzwaag, Driesum,

Oudwoude, Kuikhorne, Heerenveen.

Prov. Drente: Paterswolde, Veenhuizen.

Prov. Over ij sel: Steenwijk, Hengelo.
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app inf.

Prov. Gelderland: Arnhem, Wageningen, Oosterbeek,

Empe, Winterswijk, Loenen, Renkum, Pannerden, Oisterwijk.

Prov. Utrecht: Baarn, Nig-

tevecht. Huis ter Heide, Maars-

bergen, Loenen, Vleuten.

Prov. N o o r d - H o 1 1 a n d :

Heemstede, Bussum, Velsen, Ou-

derkerk, Overmeer, Aerdenhout,

Hillegom, Naarden, Huizen, An-

keveen, Bussum.

Prov. Zuid-Holland: Rot-

terdam, Leiden, Den Haag, Sche-

veningen. Nootdorp, Rhoon.

Prov. Zeeland: Middelburg.

Prov. Noord-Brabant:
Ginneken, Ulvenhout, Oorschot,

Chaam, Huibergen.

Prov. Limburg: Maastricht, Haeren, Nuth, St. Pieter,

Fig. 5. Panorpa communis L.

9e achterlijfsegment van onderen
gezien. 0" (orig.)

Fig. 6. Panorpa communis L. Voorvleugel (orig.)

Fig. 7. Panorpa communis L. var. vulgaris iMHOFF.
Voorvleugel (orig.)

Bunde, Venlo, Geulem, Ottersum, Eygelshoven, Heerlen,

Plasmolen, Well, Weert, Weiten.

communis L.

De $$ zijn moeilijk te determineeren. De verschilpunten

zijn gelegen in de nervatuur van den voorvleugel, in het

aantal tanden der klauwen en in de uitgebreidheid der
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vlekken in den vleugel. Al deze kenmerken (behalve dat

voor het subgenus Aulops) zijn aan variaties onderworpen,

zoodat hetzelfde kenmerk bij de verschillende soorten kan

optreden (Mercier [56], Enderlein [21]). Ter vergemak-

keling laat ik hier een tabel volgen, waarmede men de $$
zou kunnen determineeren.

1. De V. subcostalis van den voorvleugel bereikt den voor-

rand ongeveer in het midden. De i*" radiaalsector vormt

aan haar uiteinde een cel, waarin het pterostigma is

gelegen.

(Sub-gen. Aulops) alpina Ramb.

De V. subcostalis reikt tot aan het pterostigma. De

i'' radiaalsector zonder dwarsader aan haar uiteinde . 2

2. De voorste tak van sector rad. II in den voorvleugel

vertakt zich in 3 takken. Vleugels weinig gevlekt,

zonder dwarsbanden 3

De voorste tak van sector rad. II in den voorvleugel

vertakt zich in 4 takken. Vleugels sterk gevlekt, meestal

met donkere dwarsbanden communis L.

3. Tarsklauwen met 3 tanden. De vlekken zijn donkerbruin

of zwart ... germanica L.

Tarsklauwen met 4 tanden. De vlekken zijn lichtbruin

en weinig ontwikkeld cognata Ramb.

III. Farn. BITTACIDAE.

Bittacus Latreille 1807.

De kop is in een min of meer langen snavel verlengd.

Monddcclen bijtend, de voorkaak met 2 tanden, de achterkaak

hoornachtig, met kleine binnenlob en smalle lancetvormige

buitenlob. De kaaktaster is lang en 5-ledig, het eindlid dunner

dan de voorafgaande leden. De onderlip is lang, met een

langen 2-ledigen liptaster.

De oogen zijn minder groot dan bij Paiiorpa, rond-ovaal

van vorm en gewelfd.

Tusschen de oogen bevinden zich 3 ocellen, waarvan de

beide achtersten zeer groot zijn. Sprieten matig lang en zeer

dun, uit vele leden samengesteld.

Prothorax smal, meso- en metathorax breed. De vleugels
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zijn goed oiitwikkeld, smal en lang. De achtervleugel komt
in bouw ongeveer overeen met den voorvleugel. Men onder-

scheidt dezelfde aderen als bij Panorpa.

De V. subcostalis mondt in voor- en achtervleugel

ongeveer in het midden van den voorrand uit.

Het ptero stigma wordt gevormd door een cel aan deti

top van den i*"" radiaalsector, die aldaar, vóór zijn uiteinde,

door een dwarsader is verbonden met den voorrand.

De i^ tak der V. cubitus (cu,) is aan haar basis in vóór-

en achtervleugel min of meer lang met de V. mediali s

vergroeid. De V. axil, i is lang, de V. axil. 2 is kort.

Tusschen de V. an. en de V. axil. 2 in den voorvleugel

geen, in den achtervleugel één dwarsader.

De pooten zijn lang en tenger en fijn gedoomd. De coxa

van den voorpoot is ongeveer half zoo lang als die van den

midden- en achterpoot. De dij is zeer lang en dun, de scheen

iets langer en dunner dan deze laatste en aan den top van

2 lange eindsporen voorzien.

De tars bestaat uit 5 leden. De vóór- en middentars is

langer dan de achtertars. Het 1*= tarslid is het langste. Het

4*= tarslid is in het midden ietwat verdikt en heeft voor het

einde een min of meer sterken dwarsindruk, waardoor dit lid

ietwat krom gebogen is. Het ^^ tarslid kan aan alle pooten

omgeklapt worden tegen het vierde en is vooral in den

achterpoot klauwachtig van vorm. Het draagt slechts i klauw,

die krachtig is ontwikkeld, aan vóór- en middenpoot lang,

aan den achterpoot kort. Klauw ongetand Geen hechtlapje.

Het achterlijf bestaat uit 1 1 segmenten, is slank, aan de

basis dun en naar het uiteinde allengs dikker wordend. De

segmenten worden naar achteren toe geleidelijk korter.

(j*. Het 9^ segment is in een dorsaal en ventraal gedeelte

gesplitst. Het ventrale gedeelte is aan de buikzijde diep in

het 8*= segment ingetrokken, zoodat alleen de zijdeelen zichtbaar

blijven. Deze zijdeelen stooten slechts op één punt samen

met het dorsale gedeelte.

Aan dit ventrale deel bevinden zich de z.g. gonopoden,

die te samen de subgenitaalplaat vormen.

Deze is groot en aan de basis zijn de eerste leden, zonder

zichtbare naad in de middenlijn vergroeid. Ze omvat de
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genitaliën en is boven deze weer door een duidelijken naad

vergroeid. Het tweede lid is kort en stomp en niet vergroeid.

Het dorsale gedeelte is sterk verlengd en in het midden

van den achterrand zeer diep uitgesneden, zoodat zich twee

uitloopers (app. super.) vormen. Deze app. super, zijn aan

de basis verdikt, aan den top stomp afgerond en in het

midden van de onderzijde bevindt zich een min of meer

scherpe tand of knobbel, die met zwarte weerhaken is bezet.

Het IO*" segment zit verscholen onder het 9"= en bestaat

uit een smallen ring, waaruit aan weerszijden de ongelede

cerei ontspringen.

Het 1 1^ segment bestaat uit de bovenste anaalklep, die drie-

hoekig van vorm is en uit de onderste anaalklep, die klein is, en

door een insnijding in het midden in 2 lobben is verdeeld.

Ç. De subgenitaalplaat wordt gevormd door het 8^ sterniet.

Deze is aan den achterrand iets uitgerand. Ze bedekt voor

een groot gedeelte het g^ sterniet, waarmee ze ten deele aan

weerszijden vergroeid is, zoodat slechts een klein gedeelte

van het 9^ sterniet zichbaar blijft.

Het 10^ segment bestaat uit een smallen ring en draagt

aan weerszijden de dunne, ongelede cerei.

Het 11^ segment bestaat uit een driehoekige bovenste en

onderste anaalklep.

De larve werd het eerst beschreven door Brauer (6) die

tevens de levenswijze waarnam. Van midden Juli tot in

September vindt men de imago op beschaduwde plekken

tusschen bladeren en struiken. In den avond vliegen ze met

aanhoudende en ietwat trillende beweging, kort langs den

grond en rakelings langs den top der grassprieten. Het zijn

echte roofdieren en ze voeden zich met andere insecten.

Omdeze te bemachtigen, haken ze zich met de voorpooten

aan de stengels van planten en grijpen dan met de midden-

en achterpooten naar voorbij vliegende insecten. De tars

omsluit bij dit vastgrijpen de prooi en rolt er zich als het

ware omheen. De scherpe doornen der tarsleden, evenals de

lange einddoornen der scheen beletten een ontsnappen. Door

heen en weer rollen van de prooi tusschen de pooten, wordt

deze na eenigen tijd volkomen machteloos en daarna wordt

ze naar den mond gebracht en opgegeten.

De paring, die soms eenige uren duurt, geschiedt in den
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zomer. Het wijfje legt de eieren vrij op den grond en sterft

dan na ongeveer 2—3 weken.

Deze eieren kwamen, bij de kweekproeveii van Brauer,

eerst het volgende voorjaar uit. De larve blijft boven den

grond en graaft zich niet in, in tegenstelling met die van

Boreiis en Panorpa. Het voedsel der larve, evenals de duur

van het larvestadiuni en de pop zijn nog onbekend.

De 2 Europeesche soorten komen in het aangrenzend

gebied voor.

Lichaam roodbruin of geelbruin. Tusschen de sprieten en

aan weerszijden van den snuit donker gevlekt De top der

dijen, schenen en tarsleden iets donkerder getint. Vleugels

grijsbruin, het pterostigma en meest ook de top iets

donkerder gepigmenteerd. De langsaderen geelbruin, de

dwarsaderen meerendeels lichter gekleurd.

De achterste ocelli breeder dan het 2^ (kogelvormige)

sprietlid. Het achterlijf is bij het (j" en Ç gelijkmatig en

slechts weinig verbreed, bij het $ echter van terzijde gezien

opvallend verbreed.

De app. sup. bij het (j* zijn veel kleiner dan die bij Hageni.

Ze vormen van boven gezien een stompe tang. De boven-

rand is verdikt. De top is stomp verbreed en het geheel is

(van boven gezien) concaaf naar binnen gebogen.

Van terzijde gezien
, ,

. 1 1
IX(dorsale gedeelte)

IS ze m het midden

van haar onderrand —̂_ —-

—

-^ rr^. "^ "^^'"'^'^^

van een kleinen knob-

bel voorzien.

De cercus is klein , , , ^

en moeilijk te her-

kennen ^
Lengte 15 —18 mM. IX (ventraie gedeelte)

Vleugelspanning 38-40 Fig. 8. Bittacus italiens Mül. <ƒ•

mM. Fig. 8. Top van het achterlijf van terzijde (naar

^ , , . Klapàlek). Gewijzigd.
Deze soort werd m r / j .

België gevonden in Juni bij Brussel en bij Falais sur la

Méhaigne. Ze werd ook bij Parijs gevonden. Uit het aan-

grenzend gedeelte van Duitschland niet bekend.

[tipularius Fab.) italiens Müller.
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Lichaam okergeel. Monddeelen, behalve de zwarte kaak-

taster, roodbruin. Sprieten, behalve de basaalleden, bruin-

zwart, duidelijk behaard. Pooten slanker en korter dan bij

Italiens. De top der dijen, de basis en de top der schenen

en de top der tarsleden donkerder getint. Het achterlijf van

boven met eenige zwarte vlekken.

Vleugels lichtgeel tot okergeel, het pterostigma en de top

donkerder gepigmenteerd. De langsaderen zijn geel of geel-

bruin, behalve de V. rad. en median, die zwart zijn. De

dwarsaderen aan de vleugelbasis zijn geel, in het midden

van den vleugel zwartbruin en aan den top witgeel, maar

aldaar smal grijsgeel omzoomd.

De vleugel in zijn geheel is breeder en korter, de top breeder

afgerond. Het achterlijf is bij het o vanaf het 5^ segment

verbreed. Bij het Ç zijn de drie eerste segmenten c)iinder-

vormig, het 4'' en 5^ is aan den achterrand tweemaal zoo

breed als aan den voorrand, het (f en 7^ is gelijkmatig

breed en het S*" en (f worden successievelijk smaller, maar

zijn steeds breeder dan de eerste segmenten. Het geheel ziet

er uit als een kolfvormige aanzwelling.

De app. sup. bij het (j" zijn lang, ongeveer zoo lang als

de 2 laatste segmenten te samen. Aan den top is de app.

sup. ietwat ingebogen en in het midden van den bovenrand

en den top bevindt zich een, uit korte zwarte haren bestaande

borstel. De onderrand draagt in het midden een kleinen tand.

De cercus is duidelijk aanwezig en ietwat gebogen (vol-

gens Brauer geleed). Lengte 15 —17 mM. Vleugelspanning

34—36 mM.
Deze zeldzame soort werd in België gevonden den 19

Juli 1881 bij Rouquières. In Frankrijk in St. Cloud (Poujade.

{Bull. Soc. ent. de France 1878 p. CXIX) en in Ro}'an

(Charente-Inférieure) 14 Juli 19 13 (Lacroixe) (43). Uit Duitsch-

land niet bekend Haneni Brauer.


